
 
 
 

2. UPORABA 
 

NAČIN DELOVANJA: Sredstvo SERCADIS PLUS je fungicid, ki vsebuje aktivni snovi 
fluksapiroksad in difenokonazol. Fluksapiroksad deluje translaminarno z dolgotrajnim 
preventivnim učinkom ter spada v skupino fungicidov inhibitorjev encima sukcinat 
dehidrogenaze (SDHI), ki sodeluje v transportu mitohondrijev. Spada v skupino FRAC koda 
7 (C2).  
Difenokonazol je translaminarni fungicid z dolgotrajnim preventivnim učinkom, ki spada v 
skupino v kemično skupino triazolov, FRAC koda 3 (G1). Difenokonazol inhibira biosintezo 
gliv ter s tem interferira biosentezo sterola v celičnih membranah.    
 
1. GLAVNE UPORABE:  
Sredstvo SERCADIS PLUS je preventivni fungicid, ki se uporablja za zatiranje različnih 
glivičnih bolezni v zgodnjih fazah razvoja, v skladu s priporočili opazovalno napovedovalne 
službe: 
a) na prostem na/v: 
- jablanah in hruškah za zatiranje jablanovega škrlupa ( Venturia inaequalis) in 
hruševega škrlupa ( Venturia pyrina), v fenološki fazi od odpiranja brsta do začetka zorenja 
(BBCH 53-81), v odmerku 1,2 L/ha (oz. 0,7 L/10.000 m² listne površine). Priporočena poraba 
vode je 200-1200 L/ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču v eni rastni sezoni tretira 
največ dvakrat. Časovni interval med tretiranji naj bo najmanj 7 dni, odvisno od vremenskih 
razmer.  
- jablanah in hruškah za zatiranje jablanove pepelovke ( Podosphaera leucotricha), v 
fenološki fazi od odpiranja brsta do začetka zorenja (BBCH 53-81), v odmerku 0,72 L/ha (oz. 
0,4 L/10.000 m² listne površine). Priporočena poraba vode je 200-1200 L/ha. S sredstvom se 
lahko na istem zemljišču v eni rastni sezoni tretira največ dvakrat. Časovni interval med 
tretiranji naj bo najmanj 10 dni, odvisno od vremenskih razmer. 
- paradižniku za zatiranje pepelovke razhudnikov ( Leveillula taurica (=Oidiopsis taurica)) 
in paradižnikove pepelovke  (Oidium (neo)lycopersici), v fenološki fazi od četrtega lista do 
polne zrelosti: plodovi imajo značilno zrelostno barvo (BBCH 14-89), v odmerku 0,6 L/ha. 
Priporočena poraba vode je 400-1000 L/ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču v eni 
rastni sezoni tretira največ dvakrat. Časovni interval med tretiranji naj bo najmanj 7 dni, 
odvisno od vremenskih razmer. 
- paradižniku za zmanjševanje okužb črne listne pegavosti ( Alternaria solani) in 
alternarijske pegavosti plodov ( Alternaria alternata), v fenološki fazi od četrtega lista do 
faze polne zrelosti: plodovi imajo značilno zrelostno barvo (BBCH 14-89), v odmerku 1,0 
L/ha. Priporočena poraba vode je 400-1000 L/ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču v 
eni rastni sezoni tretira največ dvakrat. Časovni interval med tretiranji naj bo najmanj 7 dni, 
odvisno od vremenskih razmer. 
- bučnicah z užitno lupino (kumare, kumarice za vlaganje , bučke in drugi hibridi ) in 
neužitno lupino (dinje, orjaška bu ča, lubenice in drugi hibridi)  za zatiranje kumarove 
pepelovke ( Erysiphe cichoracearum), listne in stebelne bolezni kumar  
(Stagonosporopsis cucurbitacearum sin. Mycospharella melonis, Didymella bryoniae) in 
za zmanjševanje okužb bučne pepelovke ( Podosphaera fuliginea), v fenološki fazi od 
četrtega lista do faze polne zrelosti: plodovi imajo značilno zrelostno barvo (BBCH 14-89), v 
odmerku 0,6 L/ha. Priporočena poraba vode je 200-1000 L/ha. S sredstvom se lahko na 
istem zemljišču v eni rastni sezoni tretira največ trikrat. Časovni interval med tretiranji naj bo 
najmanj 7 dni, odvisno od vremenskih razmer. 
- grahu za zeleno zrnje in zeleno stro čje za zmanjševanje okužb grahove pegavosti in 
nožne bolezni ( Ascochyta pisi) ter bobovega ožiga ( Ascochyta pinodes), v fenološki fazi 



od faze, ko je 5 listov (s prilisti) razgrnjenih ali razvitih 5 vitic do zelene zrelosti (BBCH 15-
79), odmerku 2,0 L/ha. Priporočena poraba vode je 200-800 L/ha. S sredstvom se lahko na 
istem zemljišču v eni rastni sezoni tretira največ enkrat.  
- korenju za zatiranje pepelovke kobulnic ( Erysiphe heraclei) in gliv iz rodu Leveillula 
(Leveillula spp.) , v fenološki fazi od drugega pravega razgrnjenega lista do faze, ko je 
večanje obsega korenin končano (BBCH 12-49), v odmerku 0,6 L/ha. Priporočena poraba 
vode je 200-800 L/ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču v eni rastni sezoni tretira 
največ dvakrat. Časovni interval med tretiranji naj bo najmanj 7 dni, odvisno od vremenskih 
razmer. 
- korenju za zatiranje korenjevega listnega ožiga ( Alternaria dauci) in črne korenjeve 
gnilobe   (Alternaria radicina), v fenološki fazi od drugega pravega razgrnjenega lista do 
faze, ko je večanje obsega korenin končano (BBCH 12-49), v odmerku 1,0 L/ha. Priporočena 
poraba vode je 200-800 L/ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču v eni rastni sezoni 
tretira največ dvakrat. Časovni interval med tretiranji naj bo najmanj 7 dni, odvisno od 
vremenskih razmer. 
- korenju za zmanjševanje okužb bele gnilobe ( Sclerotinia sclerotiorum), v fenološki fazi 
od drugega pravega razgrnjenega lista do faze, ko je večanje obsega korenin končano 
(BBCH 12-49), v odmerku 2,0 L/ha. Priporočena poraba vode je 200-800 L/ha. S sredstvom 
se lahko na istem zemljišču v eni rastni sezoni tretira največ enkrat. 
- peteršilju za koren za zatiranje pepelovke kobulnic ( Erysiphe heraclei) in gliv iz rodu 
Leveillula (Leveillula spp.) , v fenološki fazi od drugega pravega razgrnjenega lista do faze, 
ko je večanje obsega korenin končano (BBCH 12-49), v odmerku 0,6 L/ha pri porabi vode 
200-1000 L/ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču v eni rastni sezoni tretira največ 
dvakrat. Časovni interval med tretiranji naj bo najmanj 7 dni, odvisno od vremenskih razmer. 
- peteršilju za koren za zatiranje pegavosti iz rodu Alternaria (Alternaria spp.) , v fenološki 
fazi od drugega pravega razgrnjenega lista do faze, ko je večanje obsega korenin končano 
(BBCH 12-49) in odmerku 1,0 L/ha. Priporočena poraba vode je 200-1000 L/ha. S sredstvom 
se lahko na istem zemljišču v eni rastni sezoni tretira največ dvakrat. Časovni interval med 
tretiranji naj bo najmanj 7 dni, odvisno od vremenskih razmer. 
- peteršilju za koren za zmanjševanje okužb bele gnilobe ( Sclerotinia sclerotiorum), v 
fenološki fazi od drugega pravega razgrnjenega lista do faze, ko je večanje obsega korenin 
končano (BBCH 12-49), v odmerku 2,0 L/ha. Priporočena poraba vode je 200-1000 L/ha. S 
sredstvom se lahko na istem zemljišču v eni rastni sezoni tretira največ enkrat. 
- solati, radi ču, endiviji, motovilcu in rukoli  za zatiranje bele gnilobe  ( Sclerotinia 
sclerotiorum) in solatne bele gnilobe ( Sclerotinia minor), v fenološki fazi od drugega 
pravega razgrnjenega lista do značilne velikosti (oblika in trdnost glave je dosežena) (BBCH 
12-49), v odmerku 2,0 L/ha. Priporočena poraba vode je 200-600 L/ha. S sredstvom se lahko 
na istem zemljišču v eni rastni sezoni tretira največ enkrat. 
- brokoliju, cveta či, glavnatem zelju in brsti čnem ohrovtu za zmanjševanje okužb  
obro čkaste listne pegavosti ( Mycosphaerella brassicicola) in  pegavosti iz rodu 
Alternaria (Alternaria spp.) , v fenološki fazi od začetka formiranja glave: dva najmlajša lista 
nista razgrnjena, do polne zrelosti (BBCH 41-91), v odmerku 1,0 L/ha. Priporočena poraba 
vode je 200-800 L/ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču v eni rastni sezoni tretira 
največ trikrat. Časovni interval med tretiranji naj bo najmanj 7 dni, odvisno od vremenskih 
razmer. 
- jagodah  za zatiranje jagodne pepelovke ( Podosphaera aphanis sin. Sphaerotheca 
macularis), v fenološki fazi od odprtih prvih cvetov do drugega pridelka (več plodov 
obarvanih) (BBCH 60-89), v odmerku 0,6 L/ha, Priporočena poraba vode je 200-600 L/ha.  S 
sredstvom se lahko na istem zemljišču v eni rastni sezoni tretira največ trikrat. Časovni 
interval med tretiranji naj bo najmanj 7 dni, odvisno od vremenskih razmer. 
-  krompirju  za zmanjševanje okužb črne listne pegavosti ( Alternaria solani) in 
alternarijske pegavosti ( Alternaria alternata), v fenološki fazi, ko se 80 % rastlin stika med 
vrstami do fenološke faze, ko jagode prve oploditve venijo in se sušijo, seme je temno (BBCH 



38-89), v odmerku 0,75 L/ha. Priporočena poraba vode je 200-600 L/ha. S sredstvom se lahko 
na istem zemljišču v eni rastni sezoni tretira največ trikrat. Časovni interval med tretiranji naj 
bo najmanj 7 dni, odvisno od vremenskih razmer. 
 
b) v zaščitenih prostorih na/v: 
- jajčevcu za zatiranje pepelovke razhudnikov ( Leveillula taurica) in pepelovke iz rodu 
Erysiphe (Erysiphe sp.) , v fenološki fazi od četrtega lista do polne zrelosti: plodovi imajo 
značilno zrelostno barvo (BBCH 14-89), v odmerku 0,6 L/ha. Priporočena poraba vode je 400-
1000 L/ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču oz. v istem zaščitenem prostoru v enem 
rastnem ciklusu tretira največ dvakrat. Časovni interval med tretiranji naj bo najmanj 7 dni. 
- jajčevcu za zmanjševanje okužb črne listne pegavosti ( Alternaria solani), v fenološki fazi 
od razvitega četrtega lista do polne zrelosti plodov (BBCH 14-89), v odmerku 1,0 L/ha. 
Priporočena poraba vode je 400-1000 L/ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču oz. v 
istem zaščitenem prostoru v enem rastnem ciklusu tretira največ dvakrat. Časovni interval 
med tretiranji naj bo najmanj 7 dni. 
- paradižniku  za zatiranje pepelovke razhudnikov ( Leveillula taurica) in paradižnikove 
pepelovke ( Oidium (neo)lycopersici), v fenološki fazi od razvitega četrtega lista do polne 
zrelosti plodov (BBCH 14-89), v odmerku 0,6 L/ha. Priporočena poraba vode je 400-1200 L/ha. 
S sredstvom se lahko na istem zemljišču oz. v istem zaščitenem prostoru v enem rastnem 
ciklusu tretira največ dvakrat. Časovni interval med tretiranji naj bo najmanj 7 dni. 
- paradižniku  in papriki  za zmanjševanje okužb črne listne pegavosti ( Alternaria solani) 
in alternarijske pegavosti ( Alternaria alternata), v fenološki fazi od razvitega četrtega lista 
do polne zrelosti plodov (BBCH 14-89), v odmerku 1,0 L/ha. Priporočena poraba vode v 
paradižniku je 400-1200 L/ha in 400-1000 L/ha v papriki. S sredstvom se lahko na istem 
zemljišču oz. v istem zaščitenem prostoru v enem rastnem ciklusu tretira največ dvakrat. 
Časovni interval med tretiranji naj bo najmanj 7 dni. 
- papriki za zatiranje pepelovke razhudnikov ( Leveillula taurica), v fenološki fazi od 
razvitega četrtega lista do polne zrelosti plodov (BBCH 14-89), v odmerku 0,6 L/ha. 
Priporočena poraba vode je 400-1000 L/ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču oz. v 
istem zaščitenem prostoru v enem rastnem ciklusu tretira največ dvakrat. Časovni interval med 
tretiranji naj bo najmanj 7 dni. 
- bučnicah z užitno lupino (kumare, kumarice za vlaganje , bučke in drugi hibridi) in 
neužitno lupino (dinje, orjaška bu ča, lubenice in drugi hibridi) za zatiranje kumarne 
pepelovke ( Erysiphe cichoracearum = Golovinomyces c.) ter listne in stebelne bolezni 
kumar ( Stagonosporopsis cucurbitacearum sin.  Mycospharella melonis, Didymella 
bryoniae)  in za zmanjševanje okužb bučne in kumarne pepelovke ( Sphaerotheca 
fuliginea = Podosphaera xanthii), v fenološki fazi, ko je četrti pravi list na glavnem steblu v 
celoti razgrnjen do faze, ko ima 10% plodov značilno zrelostno barvo (BBCH 14-89), v 
odmerku 0,6 L/ha. Priporočena poraba vode je 200-1200 L/ha. S sredstvom se lahko na 
istem zemljišču oz. v istem zaščitenem prostoru v enem rastnem ciklusu tretira največ 
trikrat. Časovni interval med tretiranji naj bo najmanj 7 dni. 
- solati, motovilcu, endiviji, radi ču in rukoli  za zatiranje bele gnilobe ( Sclerotinia 
sclerotiorum) in solatne bele gnilobe ( Sclerotinia minor), v fenološki fazi od drugega 
razgrnjenega lista do značilne velikosti (oblika in trdnost glave je dosežena) (BBCH 12-49), v  
odmerku 1,2 L/ha. Priporočena poraba vode je 200-1000 L/ha. S sredstvom se lahko na 
istem zemljišču oz. v istem zaščitenem prostoru v enem rastnem ciklusu tretira največ 
dvakrat. Časovni interval med tretiranji naj bo najmanj 7 dni. 

 - jagodah  za zatiranje jagodne pepelovke ( Podosphaera aphanis sin. Sphaerotheca   
macularis), v fenološki fazi od prvih odprtih cvetov do drugega pridelka: več plodov obarvanih  
(BBCH 60-89), v odmerku 0,6 L/ha. Priporočena poraba vode je 200-800 L/ha. S sredstvom se 
lahko na istem zemljišču oz. v istem zaščitenem prostoru v enem rastnem ciklusu tretira 
največ trikrat. Časovni interval med tretiranji naj bo najmanj 7 dni. 
 



FITOTOKSIČNOST: Sredstvo, uporabljeno na prostem, v predpisanem odmerku in na 
ustrezen način, ni fitotoksično za gojene rastline, za katere je namenjeno. Sredstvo 
SERCADIS PLUS je lahko v zaščitenih prostorih fitotoksično za nekatere gojene rastline. 
Pojavi se lahko nekroza listov ali zvijanje oz. kodranje listnih robov, ki se običajno pojavi na 
manj kot 10 % listne površine. V času od 1. oktobra do 1. marca je večja verjetnost teh 
poškodb, zaradi slabših svetlobnih pogojev. Priporoča se, da se s sredstvom SERCADIS 
PLUS ne tretira, dokler se jakost svetlobe ne poveča. Pred prvim tretiranjem se priporoča 
opraviti preizkus na manjšem številu rastlin.  
Pri tretiranju se je treba izogibati dvojnemu prekrivanju s škropilno brozgo. 
KARENCA: 35 dni za jablano in hruško, 14 dni za solato, radič, endivijo, motovilec, rukolo, 
brokoli, cvetačo, glavnato zelje in brstični ohrovt, 7 dni za grah za zeleno zrnje in zeleno 
stročje, korenje ter peteršilj za koren, 3 dni za jajčevec, paradižnik, papriko, bučnice z užitno 
in neužitno lupino ter krompir, 1 dan za jagode. 
 
 
 

 
2. MANJŠE UPORABE: 
 
Spodaj navedene manjše uporabe se navedejo na ločenem delu etikete z navodilom za 
uporabo, pri čemer se na etiketo navede opozorilo: »Učinkovitost in fitotoksičnost 
fitofarmacevtskega sredstva SERCADIS PLUS pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah ni 
bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo fitofarmacevtskega sredstva SERCADIS 
PLUS na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik.«.  
 
Sredstvo SERCADIS PLUS  se kot manjša uporaba uporablja na prostem na/v:  
- grahu za zeleno zrnje in zeleno stro čje za zatiranje bele gnilobe ( Sclerotinia 
sclerotiorum), bele gnilobe solate  (Sclerotinia minor), deteljnega raka  (Sclerotinia 
trifoliorum) in grahove rje  (Uromyces pisi), v fenološki fazi od faze, ko je 5 listov (s prilisti) 
razgrnjenih ali razvitih 5 vitic do zelene zrelosti (BBCH 15-79), v odmerku 2,0 L/ha. 
Priporočena poraba vode je 200-800 L/ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču v eni 
rastni sezoni tretira največ enkrat. 
- rdeči pesi, gomoljni zeleni, repi, hrenu, topinamburju,  pastinaku, redkvi, belem in 
črnem korenu, podzemni kolerabi, repi, zdravilni špa jki (baldrijanu), ginsengu in 
začimbah, pri katerih uporabljamo koren ali koreniko,  za zatiranje pepelovke kobulnic  
(Erysiphe heraclei) in gliv iz rodu Leveillula (Leveillula spp.) , v fenološki fazi od dveh 
pravih listov do konca rasti (BBCH 12-49), v odmerku 0,6 L/ha. Priporočena poraba vode je 
200-1000 L/ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču v eni rastni sezoni tretira največ 
dvakrat. Časovni interval med tretiranji naj bo najmanj 7 dni, odvisno od vremenskih razmer. 
- rdeči pesi, gomoljni zeleni, repi, hrenu, topinamburju,  pastinaku, redkvi, belem in 
črnem korenu, podzemni kolerabi, repi, zdravilni špa jki (baldrijanu), ginsengu in 
začimbah, pri katerih uporabljamo koren ali koreniko,  za zatiranje pegavosti iz rodu 
Alternaria (Alternaria spp.) , v fenološki fazi od dveh pravih listov do konca rasti (BBCH 12-
49), v odmerku 1,0 L/ha. Priporočena poraba vode je 200-1000 L/ha. S sredstvom se lahko na 
istem zemljišču v eni rastni sezoni tretira največ dvakrat. Časovni interval med tretiranji naj 
bo najmanj 7 dni, odvisno od vremenskih razmer. 
- rdeči pesi, gomoljni zeleni, repi, hrenu, topinamburju,  pastinaku, redkvi, belem in 
črnem korenu, podzemni kolerabi, repi, zdravilni špa jki (baldrijanu), ginsengu in 
začimbah, pri katerih uporabljamo koren ali koreniko , za zatiranje bele gnilobe 
(Sclerotinia sclerotiorum),  v fenološki fazi od dveh pravih listov do konca rasti (BBCH 12-
49), v odmerku 2,0 L/ha. Priporočena poraba vode je 200-1000 L/ha. S sredstvom se lahko na 
istem zemljišču v eni rastni sezoni tretira največ enkrat. 



- poru in spomladanski čebuli  za zatiranje porove škrlatne pegavosti  (Alternaria porri) in 
čebulne rje  (Puccinia allii), v fenološki fazi od razvitega tretjega lista do faze, ko je dosežena 
značilna listna masa (BBCH 13-49), v odmerku 1,0 L/ha. Priporočena poraba vode je 200-600 
L/ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču v eni rastni sezoni tretira največ dvakrat. 
Časovni interval med tretiranji naj bo najmanj 7 dni, odvisno od vremenskih razmer. 
 
KARENCA: 14 dni za por in spomladansko čebulo, 7 dni za grah za zeleno zrnje in zeleno 
stročje, rdečo peso, gomoljno zeleno, repo, hren, topinambur, pastinak, redkev, beli in črni 
koren, podzemno kolerabo, repo, zdravilno špajko (baldrijan), ginseng in začimbe, pri katerih 
uporabljamo koren ali koreniko. 
 

 
OPOZORILA: Kjer sta dovoljeni dve ali več tretiranj v eni rastni sezoni, se lahko opravita 
največ dve zaporedni tretiranji s sredstvom SERCADIS PLUS.  
Skupno število tretiranj s sredstvom SERCADIS PLUS ali drugimi sredstvi, ki vsebujejo 
aktivne snovi ki pripadajo SDHI skupini fungicidov, ne sme biti več kot polovica (50 %) od 
skupnega števila fungicidov, ki se uporabljajo v tekoči sezoni. 
Sredstva SERCADIS PLUS se v zaščitenih prostorih ne sme uporabljati na rastlinah 
namenjenih za pridelavo semena ali razmnoževalnega materiala.  
Ne priporoča se uporablja tega sredstva za tretiranje paradižnika in paprike v času med 1. 
oktobrom in 1. marcem. 
ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Sredstvo SERCADIS PLUS vsebuje aktivni snovi 
fluksapiroksad in difenokonazol. Aktivna snov fluksapiroksad pripada skupini SDHI 
fungicidov (inhibitorji sukcinat dehidrogenaze), aktivna snov difenokonazol (triazol) pripada 
skupini DMI fungicidov (inhibitorji demetilatila, inhibitorji sterol biosinteze). Tveganje za razvoj 
rezistence na fluksapiroksad je srednje do visoko, na aktivno snov difenokonazol pa srednje. 
Dodatne informacije so vam na voljo na www.frac.info. Pri večletni zaporedni uporabi 
fungicidov z enakim načinom delovanja na istih površinah, lahko na takšnih površinah bolj 
odporni organizmi preživijo, se razmnožijo in postanejo prevladujoči. Z namenom 
preprečevanja nastanka pojava rezistence na isti površini se priporoča izmenična uporaba 
fungicidov z različnimi načini delovanja. Zaradi preprečevanja pojava rezistence je treba s 
sredstvom SERCADIS PLUS tretirati preventivno, ko so okoljski pogoji ugodni za razvoj 
bolezni. Največje dovoljeno število tretiranj ne sme biti prekoračeno. Pri tretiranju je potrebno 
upoštevati priporočen odmerek in časovni interval za posamezne rastline in bolezni. 
MEŠANJE: Sredstvo SERCADIS PLUS se lahko meša z drugimi registriranimi fungicidi kot 
so POLYRAM DF, SCALA in REGALIS PLUS ter akaricidom MASAI.  

 
 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  

 
Sredstvo SERCADIS PLUS se razvrš ča kot: 
Preobčut. kože 1A, H317 
Draženje oči 2, H319 
Strupenost za razmnoževanje preko dojenja, H362 
Akut. in kron. za vod. okolje 1, H410 
 
Sredstvo SERCADIS PLUS se označi kot: 
Piktogrami GHS:  

GHS07 GHS08 GHS09  



 Opozorilne besede:       Pozor 
 
Stavki o nevarnosti: 

  

H317 
H319 
H362 
H410 
Dodatne informacije o 
nevarnosti:  

Lahko povzroči alergijski odziv kože. 
Povzroča hudo draženje oči. 
Lahko škoduje dojenim otrokom. 
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

 

 EUH401 Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z 
navodili za uporabo. 

Previdnostni stavki - splošno: / 
Previdnostni stavki - prepre čevanje: 
P201    Pred uporabo pridobiti posebna navodila. 
P261    Preprečiti vdihavanje hlapov ali razpršila. 
P263    Preprečiti stik med nosečnostjo in dojenjem. 
P280 Nositi zaščitne rokavice, zaščitno obleko, zaščito za oči in 

zaščito za obraz.  
Previdnostni stavki - odziv: 
P308+P313 Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite 

zdravniško pomoč/oskrbo. 
P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite 

zdravniško pomoč/oskrbo. 
P337+P313 Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/ 

oskrbo. 
P391    Prestreči razlito tekočino. 
Previdnostni stavki - shranjevanje: / 

 Previdnostni stavki - odstranjevanje: 
P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali 

odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže. 
Dodatni stavki: 

SP 1   S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za 
nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti 
onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in 
cestah. 

SPe 3   Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju jablan in hrušk 
upoštevati netretiran varnostni pas 30 m tlorisne širine od meje brega voda 1. 
in 2. reda. 

  Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju pri tretiranju 
paradižnika upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje 
brega voda 1. reda in 10 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda. 

  Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju pri tretiranju drugih 
gojenih rastlin upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje 
brega voda 1. reda  in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda. 

 
Imetnik registracije oziroma zastopnik je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno 
označi na etiketi in v navodilu za uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora 
proizvajalec oziroma zastopnik uskladiti z vsakokratnimi spremembami v zakonodaji, 
odločitvami pristojnih organov Evropske unije za razvrščanje, novimi spoznanji in manjšimi 
spremembami, ki nastanejo po izdaji te odločbe. Imetnik registracije oziroma zastopnik mora 
o spremembi obvestiti Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. 
 



OPOZORILA: Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in 
izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda.  
 
VARSTVO PRI DELU: Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, 
polnjenju in čiščenju rezervoarja mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni 
kombinezon, predpasnik), zaščitne rokavice, trpežno obutev ali gumijaste škornje ter ščitnik 
za obraz ali tesno prilegajoča se zaščitna očala.  
Med tretiranjem s traktorsko nošeno/vlečeno škropilnico/pršilnikom mora delavec uporabljati 
primerno delovno obleko (majica z dolgimi rokavi, dolge hlače, nogavice) in zaprte čevlje. 
Med tretiranjem z ročno/oprtno škropilnico ter med tretiranjem v zaščitenih prostorih 
(rastlinjakih) mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon), 
zaščitne rokavice, trpežno obutev ali gumijaste škornje, tesno prilegajoča zaščitna očala in 
pokrivalo.  
Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (majica z 
dolgimi rokavi, dolge hlače, nogavice) in zaprte čevlje. 
DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se tretirane površine 
posušijo.  
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak 
oziroma v dobro prezračen prostor ter se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino. 
Zagotoviti ji je treba osnovne življenjske funkcije in poiskati zdravniško pomoč.  
Stik s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev. Kožo se temeljito umije z vodo in 
milom. V primeru draženja kože se takoj poišče zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo je 
treba delovno obleko oprati. 
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in prizadeto oko temeljito spere s 
čisto mlačno vodo. Odstrani se kontaktne leče, če jih prizadeta oseba ima in če se to lahko 
stori brez težav. Nadaljuje se z izpiranjem. V primeru draženja se je treba posvetovati z 
zdravnikom ali okulistom. 
Pri zaužitju: Usta se temeljito spere s čisto vodo. Prizadeti naj popije do 2 dl vode. Takoj se 
pokliče zdravnika. Bruhanja se ne izziva. Nezavestnemu se ne sme izzivati bruhanja, niti se 
mu ne daje  ničesar piti. Če je mogoče, se zdravniku predloži originalno embalažo in/ali 
navodilo za uporabo sredstva. 
Pri vdihavanju: Ravnati se je treba po splošnih ukrepih. 
Navodilo zdravniku: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Želodca se 
ne izpira, razen če tako svetuje Center za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in 
farmakologijo, UKC LJ). Živalsko oglje in salinično odvajalo se daje le, če tako svetuje Center 
za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). Zdravljenje je 
simptomatično in podporno. O specifičnem protistrupu se je treba posvetovati s Centrom za 
zastrupitve (Centrom za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). 
 


